
در تابستان سال جاری، انواع        
گربه های وحشی کوچک جثه در       

در .  مناطق خمتلف مشاهده گرديد    
ابتدای تريماه، از يک گربه وحشی       
در ميانه روز در خبش های شرقی        
پارک ملی ساريگل تصاويری يه      
گرديد که بر اساس نظر دکتر جيمز       
ساندرسون، رئيس مؤسسه حفاظت    
از گربه سانان کوچک جثه، اين         
جانور گربه بياباين يا گربه استپي با       

 به مشار  Felis ornataنام علمي 
پيش از اين حضور           .  مي رود  

گربه هاي وحشي در ساريگل تنها        

 به واسطه ردپاي آن ها مشخص   
 .  مي شد

مهچنني طی يک بازديد کوتاه      
از منطقه حفاظت شده رام گور      

فارس در مرداد ماه، انواع               
گونه های حيات وحش در اين       
منطقه مشاهده گرديد که           
مهمترين آن، مشاهده يک          

خانواده از کاراکال شامل                
 توله             3يک مادر مهراه با          

منطقه رام  .  چند ماهه اش بود    
گور در گذشته يکی از ترين        
زيستگاه های اين گربه در کشور      

به مشار می آمده، ولی در ساهلای        
 اخري  اثر  چندانی  از اين جانور 

 .در منطقه بدست نيامده بود
 رأس گور   99مشاهده جمموعا   

در گله هايی با اندازه های           
خمتلف حاصل تنها چند ساعت       
حضور در ساعات ميانی روز در      
منطقه بی نظري رام گور فارس       

نکته عجيب آن بود که کره       .  بود
گور چند ماهه که در ار سال         
,        جاری به دنيا آمده باشد           

در ميان دسته های گورخرها        

با اين  .  بسيار اندک بوده است     
حال، آرامش گورها و حتمل         
مشاهده کنندگان، نشان از          
آرامش و امنيت نسبی اين منطقه      

 . دارد
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 تابستان و گربه هاي وحشي

 : سردبري
 فاطمه حسينی زوارئی

 : حتريريه خرب
 سارا شاهزاده محزه

 : ويرايش ادبی
 نازنني نظری فردوس
 : مهکاران اين مشاره

صفورا زواران حسينی  
 حممد صادق فرهادی نيا



به مناسبت پنجمني سالگرد تأسيس اجنمن          
يوزپلنگ ايراين جشن کوچکي به مهني منظور        
در دفتر اجنمن برگزار گرديد و وب سايت            
اجنمن به زبان هاي فارسي و انگليسي با              

 www.iraniancheetah.orgآدرس  
طراحي اين وب سايت    .  رمساً آغاز به کار کرد    

توسط هاجر عندليبيان و حممدصادق                          
. آغاز گرديد   1384فرهادي نيا از پاييز سال       

در اين وب سايت آخرين اخبار درباره يوز و          
ساير حيات وحش ايران به اطالع بازديد            

مهچنني در خبش کتاخبانه،     .  کنندگان مي رسد  
عالقمندان مي توانند گزارشها و مقاالت نوشته       
شده توسط اعضاي اجنمن و مشاره هاي گذشته        

نگارخانه اي از    .  يوزنامه را دريافت منايند     

 ساله اجنمن به     5فيلمي كوتاه از فعاليت هاي       
مهچنني، جلسه معارفه اي با       .  منايش درآمد 

در اين  .  حضور اعضاي جديد اجنمن برگزارشد    
جلسه مسئولني خبش هاي خمتلف ضمن آشنايي       

با عاليق و فعاليت هاي هر يک از اعضا                        
به توضيح فعاليت خبش هاي خمتلف اجنمن           

اجنمن با برگزاري اين جلسه، اميدوار       .پرداختند
است تا اين عزيزان در فعاليت هاي آيت، اجنمن         

 .را مهراهي منايند
در ضمن عالقمندان مي توانند درصورت             

متايل براي دريافت آخرين اخبار وب سايت،                     
به آدرس پست الکترونيک اجنمن                 

(info@iraniancheetah.org)    
 .امييل بزنند

 يوزنامه

تصاوير حيات وحش ايران در کنار جامعترين        
آرشيو علمي درباره يوزپلنگ ايراين از ديگر         

از .  خبش هاي اين وب سايت به مشار مي رود         
ابتکارات اين وب سايت، اختصاص دادن           
خبشي  به کودکان و نوجوانان است تا از طريق          

نوع بازي و سرگرمي با يوزپلنگ        10بيش از   
 . ايراين آشنا شوند
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آشنايي کارشناسان و مديران سازمان محيط زيست با يوزپلنگ در 
 مياندشت

به منظور آشنايي کارشناسان و مديران سازمان حميط زيست با  فعاليت هاي حتقيقايت و                  
آموزشي اجنمن در پناهگاه حيات وحش مياندشت، در دفتر مديريت حيات وحش و                  

در اين نشست که کارشناسان و مديران مربوطه حضور           .    آبزيان نشسيت  برگزار گرديد     
داشتند، گزارشي مصور از فعاليت ها و دستاوردهاي اجنمن در رابطه با يوز و گونه هاي                  

 . آن در پناهگاه حيات وحش مياندشت ارائه شد مرتبط با
 مشغول به مطالعه روي يوز و گونه هاي مرتبط با           1382اجنمن يوزپلنگ ايراين از زمستان      

براساس بررسی های صورت گرفته،      .  آن در پناهگاه حيات وحش مياندشت مي باشد         
به دليل  .   قالده يوزپلنگ در اين منطقه زيست می منايد        6 رأس آهو و حداقل      200حدود  

کاهش مجعيت آهو، جوندگان و خرگوش عمده ترين غذای يوز را در اين منطقه تشکيل                 
عالوه بر اين، بررسی ها نشان داده که يوز در مياندشت از دام اهلی، خزندگان،                .  می دهد 

پرندگان و حتی برخی         
گوشتخواران کوچک جثه     
مهراه با مواد گياهی نيز         

 .  استفاده می منايد

با دوربنيهاي تله اي، اسرار  
 طبيعت ايران را بيابيم

فناوري دوربني هاي تله اي امروزه رايج ترين راه            
براي شناسايي و مطالعه گونه هاي حيات وحش به           

خصوص گوشتخواران در سرتاسر جهان به مشار               
اجنمن يوزپلنگ ايراين به عنوان خنستني         .  مي رود 

تشکل غري دولتی فعال در اين زمينه، تا به حال انواع               
دوربني ها را در زيستگاه ها و شرايط خمتلف آب و             
هوايي کشور استفاده منوده و بر اساس جتربيات خود و          
مشاوره با کارشناسان بني املللي، دوربني هاي مناسب         

بر مهني  .  شرايط کشورمان را شناسايي کرده است        
اساس و به منظور معريف اين فناوري به کارشناسان و           
عالقه مندان، اجنمن درنظر دارد تا اين دوربني ها را به           
نازل ترين قيمت به ادارات و مؤسسات حتقيقايت کشور         

متقاضيان مي توانند براي کسب اطالعات      .  عرضه منايد 
 .بيشتر با اجنمن متاس حاصل فرمايند
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اجنمن يوزپلنگ ايراين مهزمان با پنجمني      
سالگرد تأسيس خود اعالم کرد در حال         

 قالده  100 تا   70حاضر وجود مجعييت بني     
. يوزپلنگ ايراين در کشور حمرز مي باشد       

بر اساس اين برآورد مجعيت که خنستني          
سرمشاري علمي و واقعي مبتين بر                         

بررسي هاي ميداين، مصاحبه با افراد حملي، 
مشاهدات مستقيم، رديايب در داخل           
زيستگاه ها و مقايسه تصاوير بدست آمده       
از دوربني هاي تله اي متعلق به اجنمن و           
پروژه حفاظت از يوز آسيايي مي باشد،         
ختمني زده مي شود که حدود  نيمي از اين          

مجعيت در استان يزد زيست منوده و               
استان هاي مسنان،خراسان مشايل و اصفهان      
. به ترتيب در رده هاي بعدي قرار دارند         

شايان ذکر است که يوزپلنگ ها بني            
مناطق خمتلف در رفت و آمد هستند و                     

مني توان مجعيت ثابيت را براي هر استان يا         
درحال حاضر قلمرو   .  منطقه در نظر گرفت   

هزار کيلومتر مربع از      600يوزها بيش از    
وسعت يک ميليون و ششصد هزار کيلومتر       

 .مربعي کشورمان را دربر می گريد
مهچنني گزارش هايي مبين بر زيست           

يوزپلنگ در مناطق ديگری از کشور                 

به گوش مي رسد که اين مناطق عبارتند از         
خوش ييالق و سفيدکوه آرسک دامغان در       
استان مسنان، مناطق بيدوييه و راور در           
استان کرمان، منطقه چاه افتخاري و حيت         
مناطق مرزي سرخس در استان خراسان        
رضوي، منطقه کده رضوي در استان          
خراسان مشايل، منطقه رام گور و رامشه         
در استان فارس و مهچنني مناطقي از            
استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان      

براين اساس به نظر         .و خراسان جنوبی   
مي رسد بتوان مجعيت يوز ايراين را بيش از        

نکته مهم در بيان     .   قالده ختمني زد    100
ميزان مجعيت جانوران آنست که اعالم يک       
عدد به عنوان مجعيت ازحلاظ علمي صحيح       

نبوده و مهواره بايد هر مجعيت را در                   
 .بازه ای از حداقل تا حداکثر بيان منود          

اجنمن يوزپلنگ ايراين اميدوار است با                         
بررسي هاي بيشتر بتواند به آمار دقيقتري        

 .از مجعيت فعلي يوز در کشور دست يابد

 ازکتابخانه چه خبر؟ باالخره چند يوزپلنگ در کشور داريم؟
در تابستان سال جاری کتاب های          
متعددی به کتابخانه انجمن اضافه      

 :شده که عبارتند از
 رد ها و نمايه ها  •

     Tracks and Signs 
 پلنگ آفريقايي  •

     The African Leopard 
پرندگان شکاري اروپا و                •

 خاورميانه
Raptors of the Europe      
and Middle East  

 گرگ هاي کوه های دنالي  •
     The Wolves of Denali 

همچنين کتاب های متنوعی در           
زمينه آموزش مردم درباره حيات         

راهنمای طراحی    "وحش مانند        
 Theطرحهای حفاظتی                  

Conservation Project 

Manual  "   و"Educating of  
Birdlife  "     نيز به مجموعه کتابخانه

تمامي منابع  .  انجمن اضافه گرديد  
ذکر شده در اين بخش، براي استفاده       
عالقمندان در کتابخانه انجمن           

  .موجود مي باشد

 يوزپلنگ درمسابقه کاريکاتور
در راستاي شناخت تر يوزپلنگ به عنوان مرياث طبيعي کشورمان، اجنمن يوزپلنگ ايراين در نظر دارد خنستني مسابقه کاريکاتور را با موضوع                          

از آجنا که امروزه هنر پلي کارآمد براي برقراري ارتباط و بيان مفاهيم ميان مردم به مشار مي رود، اجنمن در نظر دارد با                         .  يوزپلنگ ايراين برگزار کند   
 . با امهيت حيات وحش کشورمان، مسابقه کاريکاتوري با موضوع يوزپلنگ ايراين برگزار کند ‐به ويژه جوانان ‐هدف آشنايي بيشتر مردم 

ها، با  ا توجه به نياز به محايت مايل براي اجراي اين مسابقه، عالقه مندان مي توانند در صورت متايل به مهکاري دراين طرح وتقبل خبشي از هزينه                           ب
 .اجنمن متاس حاصل فرمايند



، يک سازمان غريدوليت زيست        اجنمن يوزپلنگ ايراين   
 براي  1380حميطي، مستقل و غريانتفاعي است که از سال         

حفظ آخرين بازمانده هاي يوزپلنگ ايراين فعاليت                   
براي کسب اطالعات بيشتر درمورد اجنمن و          .  مي کند 

 :فعاليت هاي آن با ما متاس بگرييد

 88005926: تلفکس

 09133130756: مهراه

 8549‐14155ران، صندوق پسيت : آدرس پسيت

خيابان کارگر مشايل، خيابان شکراهللا، پالک       :  آدرس دفتر 
 5، واحد 2،  طبقه 5

 info@iraniancheetah.org:  آدرس الکترونيکي

 www.iraniancheetah.org: وب سايت
 
 
 
 

با آغاز برنامه آموزشي اجنمن يوزپلنگ        
ايراين در شهر بافق و جلب محايت و             
مهكاري مردم و مسئولني حملي، مردم اين         

 گانشهر براي حفظ نسل آخرين بازماند        
 .يوزپلنگ ايراين تالش مي كنند

اين برنامه كه با مهكاري دفتر پروژه           
يوزپلنگ آسيايي سازمان حميط زيست و        
دفتر هداياي كوچك برنامه عمراين سازمان       

تعريف شده،  )  UNDP/SGP(ملل متحد   
 و به    به اجرا در آمده    از تابستان امسال     

در اين  .  مدت دو سال ادامه خواهد داشت      
هاي متنوعي براي                   پروژه برنامه   

سازي اقشار خمتلف مردم از مجله            آگاه
آموزان با    دامداران، روستاييان و دانش     

مهراهي و مشاركت دست اندركاران حملي        
در اولني قدم از     .  به اجرا در خواهد آمد     

اجراي پروژه، تاكنون مذاكرايت با مقامات        
حملي از مجله فرمانداري، اداره حميط زيست، 
اداره جهاد كشاورزي، اداره منابع طبيعي،        
اداره آموزش و پرورش و كانون پرورش         

 و  صورت گرفته فكري كودكان و نوجوانان     
اطالعايت در مورد وضعيت اجراي اين          
برنامه آموزشي بدست آمده و مهچنني به         

هاي مشترك براي      منظور بررسي زمينه   
مهكاري، جلسايت نيز با اعضاي                            

هاي غريدوليت بافق از مجله صعود         تشكل
 .سبز مباركه برگزار شده است

، 85 شهريور    10 لغايت    8مهچنني از    
اعضاي اجنمن در سومني كارگاه               

توامنندسازي دست اندرکاران حفاظت از       "
اين  كارگاه    .  شركت كردند "  يوزپلنگ ايراين 

 هاي  سه گانه ای  آخرين  دوره  از  كارگاه

 بسيار متشکريم

 ...اجنمن يوزپلنگ ايراين از 

 معاونت حميط طبيعی سازمان حميط زيست
 دفتر حيات وحش و آبزيان

 پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی
 دکتر جميد سيدی از فرانسه

 ... به سبب محايت هاي مايل و از 

 اداره کل حميط زيست استان اصفهان
 اداره کل حميط زيست استان ران

 اداره کل حميط زيست استان خراسان مشايل
 اداره کل حميط زيست مازندران
 اداره کل حميط زيست استان يزد

 اداره کل حميط زيست استان فارس
 اداره حميط زيست شهرستان نايني

 اداره حميط زيست شهرستان اسفراين
 اداره حميط زيست شهرستان بافق

 اداره حميط زيست شهرستان جاجرم
 اداره حميط زيست شهرستان چالوس
 اداره حميط زيست شهرستان نی ريز

 سرپرست و حميط بانان منطقه حفاظت شده بافق
 سرپرست و حميط بانان پارک ملي خجري

 سرپرست و حميط بانان پارک ملي ساريگل
 سرپرست و حميط بانان منطقه امن گلستانک

 سرپرست و حميط بانان پناهگاه حيات وحش مياندشت
 سرپرست و حميط بانان منطقه حفاظت شده رام گور

 دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان بافق
 فرمانداری و شهرداری شهرستان بافق

 شرکت سنگ آهن مرکزی ايران

 اجنمن ميهن سبز
جناب آقايان اکرمی، رضايي پور، عبداللهی، شريعتی و        

 مشس
به دليل محايت هاي معنوي کمال تشکر و قدرداين را            

 .دارد

 

  4 

 همراهي مردم بافق براي حفظ يوزپلنگ ايراني
بود كه طي سال گذشته برگزار شد تا اعضاي          
اجنمن يوزپلنگ ايراين و مهكاران آن در بافق،        
مهچنني تشكل غريدوليت بوم پژوهان يوزپلنگ   

  در خارتوران شاهرود    را اي مشابه   كه پروژه 

شان، با     دارند به مهراه مهكاران حملي     در دست 
هايي در خصوص حنوه تعامل و           توامنندي

ها   ارتباط با جامعه حملي، تسهيلگري، تكنيك      
هاي   هاي ارتباط با مردم و شيوه         و روش 

آوري اطالعات آشنا شده و با         مشاركيت مجع 
هاي گروهي به مترين آن            اجنام فعاليت  

تسهيلگری اين دوره کارگاه توسط      .  بپردازند
 .موسسه توسعه و توامنندسازی پويه اجنام شد
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موزه طبيعت و حيات وحش ايران، دارآباد،       
تابستان امسال نيز ميزبان اجنمن يوزپـلـنـگ         

هاي آمـوزشـي       ايراين براي برگزاري كالس   
ها كه با هـدف        اين كالس .   وحش بود   حيات

ارتقاي سطح آگاهي كودكان و نـوجـوانـان                
در خصوص حيات وحش كشور و مسـايـل         
مرتبط با آن طراحي شده، مرداد ماه امسـال          

مـوزه  .   در حمل موزه دارآباد برگزار گـرديـد       
طبيعت و حيات وحش دارآباد از نـه سـال           

هـايـي بـا         پيش تا كنون هر تابستان دوره      
زيست براي كودكان و  موضوع طبيعت و حميط

اجنمن يـوزپـلـنـگ      .   بيند  نوجوانان تدارك مي  
ايراين نيز در يك مهكاري مشترك به مدت دو         

هـاي    سال است كه مسئوليت برگزاري كالس     
ها بـه      وحش را در اين دوره      آموزشي حيات 
 .عهده گرفته است

 تا  6هاي امسال كه در دو گروه سين           كالس
 سـال بـرگـزار شـد          16 تا   11 سال و    11

موضوعايت نظري طبقه بندي جانوران، مفاهيم      
، تنوع زيسـيت و      ) اكولوژي( شناسي    اوليه بوم 

لزوم حفظ آن، اثرات ناشي از تـوسـعـه و             
آلودگي حميط زيست بر حيـات وحـش و           

 .ها در حيوانات را در برداشت سازگاري
هـاي     اجنمن يوزپلنگ ايراين در بـرنـامـه        

آموزشي خود مهيشه سعي داشـتـه تـا از             
هايي كـه      هاي جديد آموزشي و روش      شيوه

هايـي      بازدهي بيشتري دارند ره گريد، شيوه     
كه در آن ها فعاليت گروهي، كار عملي، حبث         

آموزان حرف اول را  آموزي ميان دانش    و هم 
هـاي        ها برخالف شيوه    در اين شيوه  .   زند  مي

سنيت آموزشی كه مـعـلـم حمـور اسـت،              
آموزان به جاي شنونده بـودن، خـود           دانش

درگري مباحث آموزشي شده و بـا عـالقـه           
بنابرايـن  .   منايند  بيشتري در كالس فعاليت مي    

هاي عملي اجنام گرفته در       با توجه به فعاليت   
ها، انتظار مانـدگـاري بـيـشـتـر             اين روش 
مـورد    آمـوزان يب     ها در ذهن دانش     آموخته

 . خنواهد بود
به مهني خاطر امسال نيز در طراحي دوره        
آموزشي حيات وحش موارد فـوق مـورد          
توجه قرار گرفته و سعي شد با توجه به سن          

جوي پويا و جذاب در     ,   هر گروه از خماطبني   
به اين ترتيب كـه بـراي        .   كالس حاكم باشد  

 سال بيشتر مطالـب بـا         11 تا   6گروه سين   

گـويـي و اجنـام           استفاده از شيوه داسـتـان   
در كـنـار ايـن        .   هاي متنوع ارايه شـد      بازي
هاي مرتبط بـا      ها، منايش كارتون و فيلم      روش
وحش نيز خبش ثابيت از برنامه كـالس          حيات

مهچنني به منظـور درگـري      .   داد  را تشكيل مي  
كنندگان در مباحث مطرح شـده        منودن شركت 

ها در حتـلـيـل مسـايـل             و توامنندسازي آن  
وحش، هر هفته تكليفـي سـاده امـا             حيات

 .شد شان گذاشته مي خالقانه به عهده
 سال نـيـز مهـني        16 تا   11براي گروه سين    

بـا  .   اي متفاوت ارايه شـد     مباحث اما با شيوه   
توجه به تـوامنـنـدي و قـدرت حتـلـيـل                

كنندگان در اين گروه سين، سعي شد تا          شركت
مطالب كالس بيشتر مسئله حمور بـوده و از           

هاي مرتبـط     طريق حبث گروهي و منايش فيلم     

مهچنني در كنار اين خبش     .   آموزش داده شود  
داد، هر    كه قسمت اصلي كالس را تشكيل مي      

هاي در معـرض خـطـر          جلسه يكي از گونه   
كشور نيز از طريق منايش عكس و فـيـلـم             

جا كـه ايـن گـروه از             از آن .   شد  معريف مي 
گريي براي آيـنـده       خماطبني در آستانه تصميم   

 حتصيلي و شغلي خود هستند سعي شد تا  در 

 زيست وحش و محيط موزه دارآباد، پيشگام در آموزش حيات
 ن حسينیاصفورا زوار
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ميان مباحث، برخي از مشـاغـل مـرتـبـط بـا                
هاي داوطـلـبـانـه          وحش و مهچنني فعاليت     حيات

NGOها نيز معريف شود . 
هاي در معرض خطر ايـران و           پرداخنت به گونه  
كنندگان با ارزش و امهـيـت            آشنا منودن شركت  

حيات وحش از مجله اصويل است كه مهـواره در           
سـاز     ها مورد توجه قرار گرفته تا زمينه        اين كالس 

كنندگان به حيات وحش کشور و        عالقمندي شركت 
 .تالش آن ها برای حفاظت از آن باشد

مهكاران داوطلب اجنمن يوزپلنگ ايراين كـه در        
ها يا      طي اين دوره آموزشي در طراحي طرح درس       

به عنوان آموزشگر مهكاري داشتند، به شرح زيـر         
 :می باشد

سارا بـاقري، ليلـي خلعـتربي، صـفورا زواران           
نيا، حمبوبه  حسيين، حممد زواران حسيين، صبا سهرايب

پـور،    شريخورشيدي، شهريار صيامي، مليكا قليـچ     
 .علريضا مهدوي و كيوان هادوي

 کاراکال در دام دوربين ها 

براي اولني بار دراستان اصفهان، تصوير يک کاراکال          
 .در دوربني هاي تله اي عباس آباد نايني ثبت شد

در جريان فعاليت هاي حتقيقايت اجنمن در منطقه                   
عباس آباد نايني در رابطه با امکان سنجي زيست يوز            

 تصويراز يک کاراکال در دوربني هاي        6در اين منطقه،  
تصوير اين گونه ي با ارزش که       .  تله اي منطقه ثبت شد    

گروه، مدت ها درجستجوي يه آن بود، در سه روز             
مهچنني در ماه مرداد، تيم حتقيقايت اجنمن با       . خمتلف از اواخر تري تا اوايل مرداد ماه به دست آمده است 

مهراهي پرسنل عالقه مند و فعال منطقه، آقايان اکربي، حلواين و طاهر از درون يک کومه موفق به                    
 .  قطعه هوبره از فاصله اي نزديک شدند5ثبت تصاوير بسيار جاليب از 

 تا  50 ماه گذشته از جبريها در اين منطقه گرفته شده، مجعييت بني              5 تصويري که طي     18براساس  
 رأس جبري برآورد مي گردد که با توجه به سابقه حفاظيت کوتاه اين منطقه، نشان دهنده                             100

مهچنني، منطقه شکار ممنوع عباس آباد      .  ارزش هاي بوم شناخيت باالي اين حمدوده کويري مي باشد          
داراي يکي از باالترين مجعيت هاي پلنگ در استان اصفهان بوده و طي اين بررسي، آثار آن به کرات                   

 . در اين منطقه مشاهده شده است

 گلستانک؛ بهشت خرس های ايران
، اجنمن يوزپلنگ ايـرانـی      1384از شهريور ماه    

در راستای توسعه حوزه کاری و مهارت هـای         
حتقيقاتی خود، مطالعه ای را روی بوم شنـاسـی     
خرس قهوه ای در حمدوده امن گلستانک آغـاز         

اين مطالعه که جزو اولني بررسی ها       .   منوده است 
 روی  اين   گونه  در   کشور  مي باشد،  توسط 

 نفر از اعضـای خبـش         5تيمی متشکل از    
حتقيقاتی اجنمن درحال اجنام بـوده و طـی            
بازديد هايي که از منطقه صورت گرفتـه تـا           

 قالده خرس در مـنـطـقـه         10کنون بيش از    
منطقه امن گلستانک بـه      .   مشاهده شده است  

سبب دارا بودن باالترين تراکم خرس و مرال        
و مهچنني مجعيت مناسبی از پلنگ و کل و بز          

 . برای اين مطالعه انتخاب شده است
از  مهچنني، اين منطقه دارای تنوع بـااليـی       

انواع پرندگان می باشد، بطوريکـه تـاحبـال          
  گونه از پرندگان در اين منطقه 70نزديک  به 

شناسايی گرديده  که  برخی  از  آن ها  برای   
خنستني بار از حمدوده الربز مرکزی گـزارش         

برآورد مجعيت خرس، زيستـگـاه،   .   شده است 
عادات غذايی و تعامل با مـردم حمـلـی از             
  .مهمترين خبشهای اين مطالعه به مشار می رود
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